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  مرفق

 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢قرار جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة           
الإنـسانية  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال         

  )الدورة الثامنة واألربعون(املهينة  أو
  بشأن

  ٣٤٣/٢٠٠٨البالغ رقم     
  آرثر كاسومبوال كالونزو      :املقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية
  كندا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨يونيه / حزيران٤    :تاريخ تقدمي الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب،     

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
  ،٢٠١٢مايو / أيار١٨ يف وقد اجتمعت  
، الذي قدمه آرثر كاسـومبوال      ٣٤٣/٢٠٠٨ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       ٢٢جب املادة   كالونزو إىل جلنة مناهضة التعذيب مبو     
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

   مجيع املعلومات اليت أتاحتها صاحبة الشكوى والدولة الطرف،وقد أخذت يف اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

  تعذيب  من اتفاقية مناهضة ال٢٢ من املادة ٧قرار مبوجب الفقرة     
 ٢صاحب الشكوى هو آرثر كاسومبوال كالونزو، من رعايا الكونغو، ومن مواليد              ١-١

ويدعي . يف كندا اً  ويقيم حالي .  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    ١٩٧٦ديسمرب  /كانون األول 
 مـن   ٣أن ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة             

  . ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاتفاقية م
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، طلب املقرر املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ويف    ٢-١
 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحب       ١٠٨ من املادة    ١إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة      

ووافقـت الدولـة    . ىل مجهورية الكونغو الدميقراطية ريثما تنظر اللجنة يف شكواه        الشكوى إ 
  .الطرف على هذا الطلب

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
كان صاحب الشكوى يبلغ مثاين سنوات من العمر عنـدما توجهـت أسـرته إىل                 ١-٢

ض له يف مجهورية     للتخلص من االضطهاد الذي كانت تتعر      ١٩٨٤الواليات املتحدة يف عام     
مـؤثراً ومعروفـاً يف     اً  الكونغو الدميقراطية بسبب األنشطة السياسية لوالده الذي كان عضو        

  .)١(حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي املعارض
، قامت سلطات الواليات املتحدة بترحيـل صـاحب         ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢ويف    ٢-٢

وكـان سـجله    . لدميقراطية بسبب سوابقه اجلنائية املتعددة    الشكوى إىل مجهورية الكونغو ا    
ولدى وصوله إىل   . لبقية أفراد أسرته  اً  يف عدم حصوله على اجلنسية أيضاً، خالف      اً  اجلنائي سبب 

مطار كينشاسا، احتجزته السلطات الكونغولية واهتمته بالسرقة وأخذت مجيع النقود الـيت             
طات بأهنا على علم بسجله اجلنائي يف الواليات        وبعد بضع ساعات، أبلغته السل    . كانت معه 

املتحدة وبأهنا تعرف والده، الذي كان من العيب كرة القدم املشهورين، وتعـرف أنـشطته             
واهتم عندئذ بانتمائه مثل والده     . املوالية حلزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي       

 لسوء املعاملة والـضرب والتعـذيب       إىل هذا احلزب ونقل إىل سجن ماكاال حيث تعرض        
  .مث هرب من السجن. واستمر احتجازه مدة أربعة أشهر وبضعة أيام. )٢(واالعتداء اجلنسي

وقد متكن صاحب الشكوى من احلصول على وثائق سفر للذهاب إىل كندا، وقدم               ٣-٢
حـداث الـيت    حلالته النفسية نتيجة لأل   اً  ونظر. للجوء إىل هذا البلد   اً   طلب ٢٠٠٣ فرباير   ٤يف  

تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعرب عن رغبته يف العودة إىل الواليات املتحدة              
، حاول العـودة    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١ويف  . اليت عاش هبا كل حياته من أجل اللحاق بأسرته        

بصورة غري مشروعة إىل الواليات املتحدة باستخدام شهادة ميالد مزورة ولكن مت القـبض              
وبينما كان يف الواليات املتحدة،     .  شهراً ٣٠يه واحتجازه وحكم عليه بالسجن هناك مدة        عل

لعدم حضوره، قررت جلنـة     اً  حان موعد النظر يف الطلب الذي قدمه للجوء إىل كندا، ونظر          
وصدر أمر بالقبض   .  وقف اإلجراءات  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧اهلجرة والالجئني الكندية يف     

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨ عليه وترحيله من كندا يف
__________ 

والد صاحب الـشكوى، أندريـه       واملرفقة بامللف،    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ لإلفادة املكتوبة املؤرخة     وفقاً )١(
كالونزو إيلوجنا، من مؤسسي حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، ويباشر احلزب نشاطه              

 .١٩٨٢فرباير / شباط١٥ منذ رمسياً
لالطالع على تفاصيل املعاملة اليت تعرض هلا صاحب الشكوى، انظر البيانات املقدمة إىل السلطات الكندية                )٢(

 .ة بامللفواملرفق
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اً وقدم صاحب الشكوى، بناء على األحكام الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب، طلب   ٤-٢
. لإلقامة يف الواليات املتحدة، بدعوى أنه سيتعرض يف مجهورية الكونغو الدميقراطية للتعذيب           

لعضو يف حزب االحتاد    لطلبه إىل وقائع كثرية، منها األنشطة السياسية لوالده، ا        اً  وأشار دعم 
من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي؛ واآلراء السياسية املنسوبة إليه بسبب أنشطة والده؛            
وانتمائه إىل مجاعة لوبا كاساي اإلثنية وعالقة هذه اجلماعة حبزب االحتاد من أجل الدميقراطية    

عن االحتجاز    اطية؛ فضالً والتقدم االجتماعي؛ والوضع السياسي يف مجهورية الكونغو الدميقر       
والتعذيب اللذين تعرض هلما أثناء عودته القسرية إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف               

بعـد  ) نيـوآرك، نيوجريسـي   (من املستشفى اجلامعي    اً  طبياً  تقريراً  وقدم أيض . ٢٠٠٢ عام
المات ويشري التقرير إىل وجود ع    . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٧الفحص الذي قام به يف      

مادية قليلة للتعذيب واالنتهاكات اليت يدعيها صاحب الـشكوى، وأن هـذه العالمـات              
تتعارض مع الوقائع املزعومة، بيد أن اآلثار النفسية واضحة، وهو يعاين على ما يبدو مـن        ال

  .)٣(اضطرابات ما بعد الصدمة
احلمايـة  ، منح أحد القضاة يف الواليـات املتحـدة          ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٢ويف    ٥-٢

املنصوص عليها يف االتفاقية لصاحب الشكوى على أساس احتمال تعرضه للتعذيب بـسبب             
ومع ذلك، مبوجب االتفاق بني حكوميت الواليات املتحدة . )٤(اآلراء السياسية املعارضة لوالده

وكندا بشأن التعاون يف استعراض طلبات اللجوء املقدمة من رعايا بلدان ثالثة، وبعد تنفيـذ               
  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٩وبة السجن يف الواليات املتحدة، مت ترحيله إىل كندا يف عق
للحصول على مركز الالجـئني  اً وعند وصوله إىل كندا، قدم صاحب الشكوى طلب      ٦-٢

 تـشرين   ١٨ويف  .  بوقف اإلجراءات  ٢٠٠٣ولكن رفض طلبه بسبب القرار الصادر يف عام         
ملنـع بقـاء صـاحب      اً   واهلجرة الكندية تقرير   ، أعدت وزارة اجلنسية   ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

، قـدم صـاحب     ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٣٠ويف  . الشكوى يف أراضي كندا بسبب اإلجرام     
__________ 

عند الفحص البدين، مل أجد سوى أدلة مادية قليلـة للتعـذيب        : "جاء يف تقرير الطبيبة مىن اجلابري ما يلي        )٣(
واالغتصاب اللذين تعرض هلما صاحب الشكوى، ولكن من الناحية الطبية، ال يتعارض هذا على اإلطالق               

 سم على تاج رأسـه، يف خـط         ١والحظت أن هناك ندبة خطية ناقصة التصبغ بطول         (...). مع روايته   
وال توجد بالسيد كالونزو عالمات خارجية      .  املكان االوسط، تتفق مع إصابته املزعومة جبرح مفتوح يف هذ        

ويشري السيد كالونزو إيل تعرضه     . الغتصابه، ولكن نادرا ما توجد عالمات خارجية لالغتصاب أو اللواط         
وألنه كان شابا عند إصابته هبذه اجلراح،       .  الكونغولية ملعاملة وحشية وصدمات نفسية على أيدي السلطات      

وحصوله على رعاية طبية مناسبة فور اإلفراج عنه من السجن يف الكونغو، ال توجد سوى عالمات ماديـة                
واستنادا إىل ما يصفه السيد كـالونزو عـن         . واآلثار النفسية ال تزال واضحة    . قليلة على تعرضه للتعذيب   

اهنة، وبناء على جتربيت وخربيت يف تقييم ضحايا التعذيب، يبدو أنه يعاين من اضطرابات              أوضاعه املعيشية الر  
وعالوة على ذلك، يبدو أن لديه خماوف معقولة جداً ملا ستكون عليـه حياتـه يف حالـة        . ما بعد اإلصابة  

 ". إعادته إىل الكونغو
ن هناك أدلة كافية ألن خيلص إىل        للمعلومات املقدمة من صاحب الشكوى، رأى القاضي األمريكي أ         وفقاً )٤(

احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب يف حالة الترحيل، ليس بالضرورة على الفور، وليس بالتأكيـد،               
 .ولكن االحتمال ال يزال قائماً
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، رفـض هـذا     ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٧ويف  . )٥(لتقييم املخاطر قبل الترحيل   اً  الشكوى طلب 
 يف حزب االحتاد من أجل    اً  عضواً  أن صاحب الشكوى ليس شخصي    ) أ(الطلب على أساس    

يف هذا احلـزب    اً  أنه مل يثبت أن والده ال يزال عضو       ) ب(الدميقراطية والتقدم االجتماعي؛ و   
 ملشاكل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأنه تعرض خالل إقامته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة           

أنه ميكنه اإلقامة يف كينشاسا لعدم تعرض مجاعة اللوبا ألعمال          ) ج(بسبب آرائه السياسية؛ و   
الشك يف مصداقية صاحب الشكوى فيما يتعلق باألحداث اليت         ) د(املزعومة هناك؛ و  العنف  

  . ٢٠٠٢تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 
ويؤكد صاحب الشكوى أنه قدم أدلة تنفي النتائج اليت توصل إليها املسؤول عـن                ٧-٢

لى سبيل املثال، تلقى والده عندما      فع. تقييم املخاطر قبل الترحيل ولكن مل تؤخذ يف االعتبار        
 إىل تـشرين    ٢٠٠٦مـارس   /كان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة مـن آذار          

 مبناسبة االنتخابات عدة مكاملات هاتفية جمهولة وهتديدات من الشرطة،          ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
ب االحتاد  وكان ذلك على األرجح بسبب التحويل النقدي الذي قام به لصاحل صندوق حز            

من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، وبسبب اإلجراءات اليت اختذها الستعادة مرتله الذي         
  .كان يشغله أصحاب السلطة بوجه خمالف للقانون

ويشكو صاحب الشكوى من قيام املسؤول عن تقييم املخاطر بتحريات من تلقـاء               ٨-٢
للتشكيك ) فصح عنها لصاحب الشكوى   مل ي (نفسه بشأن والده وجلوئه إىل مصادر خارجية        

يف والء والده حلزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، وطبيعة املشاكل الـيت              
ومل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦تعرض هلا والده عند إقامته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفتـرة      

لى الرغم من استعداد والده     يستمع املسؤول عن تقييم املخاطر يف أي وقت إىل أقوال والده ع           
املسؤول عن تقييم املخاطر إيداع بيان مكتوب بدعوى أن شـهادة           اً  ورفض أيض . للشهادة

وقدم صاحب الشكوى عندئذ رسالة تأييد من أحد أعضاء احلـزب           . األب ستكون منحازة  
ولكن رفض املسؤول عن تقييم املخاطر األخذ مبا جاء هبذه الرسـالة بـدعوى أن العـضو                 

__________ 

ويشري املسؤول عن التقيـيم، يف مجلـة        . يرد التقرير املتعلق بتقييم املخاطر قبل الترحيل يف مرفقات الطلب          )٥(
 أن صاحب الشكوى يفيد يف استمارة املعلومات الذاتية املقدمة إىل جملس اهلجرة والالجئني بـأن                أمور، إىل 

بيد أن الوثائق اليت اطلع عليها تفيد بأن األب ال يـزال            .  نتيجة لسوء معاملته   ٢٠٠٢والده قد تويف يف عام      
ة ولكنه يفيد بأنه عاش دائماً      كذلك، ال يشري صاحب الشكوى إىل إقامته بالواليات املتحد        . على قيد احلياة  

ويـشري التقريـر    . ٢٠٠٣يناير  /يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل حني وصوله إىل كندا يف كانون الثاين           
 ، وأنه تناقض مـراراً    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧كذلك إىل االستماع ألقوال صاحب الشكوى يف        

صاحب الشكوى أنه ال ميكنه تقدمي تفاصيل عن الـسجن           ادعىفعلى سبيل املثال،    .  هامة كما أغفل أموراً  
ومل يتبني من أقواله إذا هرب من السجن أو أخلى          . الذي احتجز فيه، أو تقدمي تفاصيل حمددة عن احتجازه        

 /، وآب ٢٠٠٢يوليـه   / للبيانات املختلفة، قال إنه أخلي سبيله يف متوز        ووفقاً.  مبساعدة حماميه  سبيله قانونياً 
ووجدت تناقـضات   .  أشهر ٩ و ٣، أي بفاصل يتراوح بني      ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين   أو ٢٠٠٢أغسطس  

 يف تواريخ إقامة والده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأسباب هذه اإلقامـة، وعـضوية أو عـدم                  أيضاً
 . يف حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعيعضوية والده حالياً
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وأشار إىل أن القرار الذي اختذته السلطات األمريكية مبنحه احلماية          . ز، وال صحة لذلك   منحا
مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب يستند بالتحديد إىل خطر تعرضه للتعـذيب بـسبب اآلراء             

يف حزب االحتاد من أجل الدميقراطية      اً  وكون والده ال يزال عضو    . السياسية املعارضة لوالده  
يف هذا احلزب يف املاضي، اً يف هذه احلالة ألنه كان عضواً تماعي أم ال ليس منتجوالتقدم االج

وألنه حيمل نفس االسم، وألن السلطات يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تـستهدف              
األشخاص الذين تشتبه يف معارضتهم السياسية بصورة منهجية، ومل يعترض املسؤول عـن             

  .تقييم املخاطر على ذلك
ا يتعلق باحتمال اللجوء الداخلي، ليس هنـاك يف رأي صـاحب الـشكوى              وفيم  ٩-٢
يسمح للمسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل بالقول بأنه ميكنه اللجوء إىل كينـشاسا               ما

  .ألنه ينتمي إىل مجاعة اللوبا كاساي اإلثنية ولعدم تعرض هذه اجلماعة للعنف هناك
بل الترحيل يف مصداقية صاحب الـشكوى       ويشكك املسؤول عن تقييم املخاطر ق       ١٠-٢

 ولكنه يستند   ٢٠٠٢بشأن األحداث اليت تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام            
يف ذلك إىل بعض التناقضات الثانوية وإىل استبعاد الدليل املقدم على إصـابته باضـطرابات               

واستبعد املسؤول عـن    . فيةبعد الصدمة، الذي قد يؤثر على ذاكرته للوقائع، بطريقة تعس          ما
يف حماوالت إطالق سـراح     اً  تقييم املخاطر أيضاً رسالة احملامي الكونغويل الذي كان مشارك        

على    والذي أيد ادعاءاته بدعوى أنه منحاز ومل يقدم دليالً         ٢٠٠٢صاحب الشكوى يف عام     
حب الـشكوى  واستبعد املسؤول عن تقييم املخاطر الدليل املقدم على إصابة صا         . هذا القول 

لذلك، على الرغم من إعداده بواسـطة طبيبـة         اً  باضطرابات ما بعد الصدمة ومل يقدم سبب      
  .متدربة على تقييم ضحايا التعذيب

 ٦بأنه سيتم ترحيلـه يف      اً  ، تلقى صاحب الشكوى إشعار    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ويف    ١١-٢
ة االحتادية الكنديـة    إىل احملكم اً  ، قدم طلب  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ويف  . ٢٠٠٨يونيو  /حزيران

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ورفضت احملكمة هذا الطلب يف . لوقف التنفيذ

  الشكوى    
خيشى صاحب الشكوى، بالنظر إىل ماضيه اإلجرامـي يف الواليـات املتحـدة،                ١-٣

عـن   ، فضال٢٠٠٢ًواحتجازه مث هروبه من السجن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام   
لوالده، من إلقاء القبض عليه وتعذيبه مرة أخرى يف حالة العـودة إىل بلـده          اآلراء السياسية   

) بالوبا(وقد يتعرض صاحب الشكوى للخطر أيضاً نتيجة النتمائه إىل مجاعة اللوبا            . األصلي
كاساي اإلثنية الشتراك هذه اجلماعة يف حزب االحتاد مـن أجـل الدميقراطيـة والتقـدم                

ب الشكوى أن هذا اخلطر معروف للسلطات الكنديـة،         ويؤكد صاح . االجتماعي املعارض 
بيد أن هناك استثناءات هلذا     . بدليل وجود وقف اختياري إلعادة رعايا الكونغو إىل هذا البلد         

  لألشخاص املمنوعني من البقاء يف أراضي كندا بـسبب اإلجـرام، وفقـاً             سيما الالوقف،  
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علـى  اً  ويشكل هذا االستثناء متييز   . من أنظمة اهلجرة ومحاية الالجئني    ) ج()٣(٢٣٠ للمادة
. للحق يف املساواة يف املعاملة أمـام القـانون        اً  أساس صحيفة سوابقه اجلنائية وبالتايل انتهاك     

، سوغي ضد كنـدا   ،  ٢٩٧/٢٠٠٦ويشري صاحب الشكوى إىل قرار اللجنة يف البالغ رقم          
ى أراضـى دولـة      متنح احلماية املطلقة لكل شخص يوجد عل       ٣حيث أشارت إىل أن املادة      

جيـوز   وبناء على ذلك، ال   . طرف بصرف النظر عن صفات الشخص أو خطره على اجملتمع         
للدولة الطرف أن حتتج بالتاريخ اإلجرامي لصاحب الشكوى لتربير إلغاء الوقف االختيـاري    

  .وترحيله إىل بلد سيتعرض فيه خلطر التعذيب
لة حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة       إىل وثائق متعلقة حبا   اً  ويشري صاحب البالغ أيض     ٢-٣

 إىل االحتجاز التعسفي، والتعذيب، واإلعدام خـارج نطـاق          سيما الالكونغو الدميقراطية،   
وتدل الوثائق املقدمة على عدم سيطرة احلكومة الكونغوليـة         . القضاء، واإلفالت من العقاب   

ـ               ات توقيـف   على قوات حفظ النظام يف مجيع أحناء البلد، وعلى قيام هذه القـوات بعملي
  . واحتجاز تعسفي للمواطنني دون عقاب حاملا تشك يف وجود معارضة سياسة

وبالنظر إىل إقامته الطويلة يف اخلارج، وطلبه اللجوء، وسجله اجلنـائي، وترحيلـه،          ٣-٣
وعالقته حبزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي بسبب والـده، وإجـراءات             

صوله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وحالته الصحية، فإنـه         التحقق من شخصيته لدى و    
  .أكثر عرضة من غريه للتوقيف واالحتجاز وسوء املعاملة

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى    
، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بـشأن مقبوليـة       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥يف    ١- ٤

وى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية،      وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشك     . الشكوى
وأن الشكوى ال أساس هلا من الصحة وتشكل إساءة الستعمال اإلجراءات القـضائية،             
وأن صاحب الشكوى مل يقم الدليل على أن قرارات السلطات الكنديـة الـصادرة يف               

 وال يوافق صاحب الشكوى على القرارات اليت      . للعدالةاً  قضيته تعسفية أو تشكل إنكار    
بيد أن اللجنة ال ينبغي أن تكون درجة رابعة مـن           . اختذهتا السلطات الكندية يف قضيته    

درجات التقاضي وأن تعيد النظر يف الوقائع واألدلة أو تستعرض تطبيق السلطات الكندية 
  .لقوانينها احمللية

 / آذار ١٩وقدم يف   . ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٤وقد طلب صاحب الشكوى اللجوء يف         ٢-٤
 معلومات حتت اسم مستعار بشأن اضطهاده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية           ٢٠٠٣مارس  

وادعى بوجه خاص أنه عاش كل حياته يف مجهورية         . اًوتبني أن هذه املعلومات مصطنعة متام     
الكونغو الدميقراطية، وأنه ألقي عليه القبض مع والده بسبب أنشطتهما السياسية، وأن والده             

  . نتيجة للتعذيب٢٠٠٢قد تويف يف عام 
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 ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥ومل حيضر صاحب الشكوى جلسة االستماع املعقودة يف           ٣-٤
نظـراً  .  جلسة استماع أخرى   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥وحددت يف   . للنظر يف طلب اللجوء   

. لعدم حضور صاحب الشكوى أو حماميه، صدر قرار بوقف إجراءات النظـر يف الطلـب              
  . قضائية لقرار الوقف أمام احملكمة االحتاديةيطلب صاحب الشكوى املراجعة ال ومل
، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ويف    ٤- ٤

ورأى املسؤول عن تقييم املخاطر     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧الترحيل، وُرفض هذا الطلب يف      
ب الـشكوى  قبل الترحيل أن هناك ثغرات وتناقضات هامة يف املعلومات املقدمة من صاح     

ـ     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠ويف  . وخلص إىل عدم مصداقيتها    إىل اً  ، قدم صاحب الشكوى طلب
احملكمة االحتادية إلعادة النظر يف قرار املسؤول عن تقييم املخاطر قبـل الترحيـل وقـرار      

وُرفض هذا الطلب بسبب املعلومات الكاذبة اليت قدمها إىل السلطات الكنديـة            . الترحيل
وعـالوة  . ، مما يبعث على عدم مصداقيته بالنسبة للوقائع املزعومة        تحدة مراراً والواليات امل 

جتد احملكمة أخطاء يف تقييم املخاطر الذي قام به املسؤول عن تقييم املخاطر               على ذلك، مل  
  .قبل الترحيل

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية علـى               ٥-٤
ختلى طواعية عن طلب اللجوء إىل كندا ومل يطلب املراجعة القضائية لقـرار             أنه  ) أ: (أساس

وعندما يقدم  . لإلقامة استناداً إىل اعتبارات إنسانية    اً  أنه مل يقدم طلب   ) ب(وقف اإلجراءات؛ و  
مثل هذا الطلب على أساس املخاطر اليت قد يتعرض هلا الشخص يف بلد املنشأ، يقوم املسؤول             

لطلبات تقييم املخـاطر قبـل      اً  بيد أنه خالف  .  قبل الترحيل بفحص الطلب    عن تقييم املخاطر  
الترحيل، ال يقتصر فحص الطلبات املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية على األدلة اجلديـدة          

إنه ينبغـي أن يراعـي مجيـع الظـروف،          . املقدمة منذ القرار األخري الصادر يف املوضوع      
  .ويتجاوز املعايري املوضوعة لتقييم املخاطر قبل الترحيليتوقف عند عوامل اخلطر،  وال
وال توافق الدولة الطرف على ما ارتأته اللجنة يف بعض قراراهتا السابقة مـن أنـه                  ٦-٤
إىل اعتبارات إنسانية نظراً للطابع التقديري للقرارات       اً  يلزم استنفاد الطلبات املقدمة استناد     ال

وعلى الرغم مـن أن     . ديري لسبيل االنتصاف أنه عدمي الفعالية     فال يعين الطابع التق   . الوزارية
وجيب أن  . القرارات الوزارية تقديرية من الناحية التقنية، فإهنا ختضع ملعايري وإجراءات حمددة          

للقانون، أي امليثاق الكندي للحقوق واحلريات وااللتزامـات        اً  متارس السلطة التقديرية وفق   
املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية على خطر التعرض للتعذيب         وقد تعتمد الطلبات    . الدولية

وجيوز الطعـن يف    . يف بلد العودة، وجيوز الطعن يف القرارات الوزارية أمام احملكمة االحتادية          
قرار الرفض الصادر من احملكمة االحتادية أمام حمكمة االستئناف االحتادية إذا كانت احلالة تثري  

الطعن يف القرار الصادر من حمكمة االستئناف االحتادية        اً  وجيوز أيض . امةمسألة ذات أمهية ع   
  .أمام احملكمة العليا الكندية
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وتدعي الدولة الطرف عدم مقبولية الشكوى ألهنا ال أساس هلا من الـصحة علـى                 ٧-٤
وادعاءات صاحب الشكوى واألدلة اليت قدمها للجنة هـي يف جوهرهـا نفـس           . اإلطالق

واستمع املسؤول عن تقييم املخـاطر قبـل        . دلة اليت قدمها للسلطات احمللية     واأل االدعاءات
واستنتاجاته بالنسبة  . الترحيل إىل صاحب الشكوى واستطاع أن حيكم بنفسه على مصداقيته         

وتشري الدولة الطـرف إىل آراء   . للمخاطر يف حالة الترحيل مالئمة وقائمة على أسس سليمة        
من دورها أن تعيد تقييم االستنتاجات املتعلقة بالوقائع واملـصداقية    اللجنة اليت تفيد بأنه ليس      

أو يـشكل   اً  اليت توصلت إليها السلطات الوطنية املختصة، ما مل يكن ذلك التقييم تعـسفي            
وال تفيد الوثائق اليت قدمها صاحب الشكوى إىل اللجنة بأن االسـتنتاجات            . للعدالةاً  إنكار

. ييم املخاطر قبل الترحيل مشوبة مبثـل هـذه املخالفـات          اليت خلص إليها املسؤول عن تق     
ولذلك، ليس هناك ما يدعو إىل إعادة النظر يف النتائج اليت توصلت إليها السلطات احملليـة                

  .يتعلق بالوقائع ومبصداقية صاحب الشكوى فيما
أن روايته متناقـضة  ) أ: (وتستند عدم مصداقية صاحب الشكوى إىل العناصر التالية     ٨-٤
فقد أكد يف مناسبات خمتلفة أنه وصـل يف         . يما يتعلق بتاريخ وصوله للمرة األوىل إىل كندا       ف

أنه قـدم   ) ب(؛ و ٢٠٠٣أبريل  /، ونيسان ٢٠٠٣يناير  /، وكانون الثاين  ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
معلومات متناقضة فيما يتعلق هبويته، مبا يف ذلك فيما يتعلق بامسه وتـاريخ مـيالده؛               اً  أيض
 معلومات كاذبة فيما يتعلق، يف مجلة أمور، باضطهاد وتوقيف وتعذيب ووفاة            أنه قدم  )ج(و

أنه قدم معلومات كاذبة لسلطات اهلجرة يف الواليات املتحدة         ) د(والده وأنشطته السياسية؛ و   
أنه أنكر يف بداية األمر، بعد      ) ه( شهراً؛ و  ٣٠مما أدى إىل القبض عليه ومعاقبته بالسجن مدة         

أنه قدم، يف إطار    ) و(حيله إىل كندا، أنه طلب اللجوء إىل كندا من قبل؛ و          إطالق سراحه وتر  
تقييم املخاطر قبل الترحيل، معلومات متناقضة حول الوقائع اليت ادعي أنه كان ضحية هلا يف               

وبالتحديد، مل يقدم صاحب الشكوى تفاصيل      .  الدميقراطية كونغو يف مجهورية ال   ٢٠٠٢ عام
ومل يوضح ما إذا كان قد أطلق سراحه أو هـرب مـن             . اً به عن السجن الذي كان حمتجز    

وتناقض يف أقواله بشأن التاريخ الذي استعاد فيه حريته والوقت الـذي قـضاه يف               . السجن
وتناقض يف املعلومات اليت قدمها للمسؤول عن تقييم املخاطر بشأن          . لومومباشي بعد السجن  

وبعـد  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦اطيـة يف الفتـرة      تاريخ عودة والده إىل مجهورية الكونغو الدميقر      
 ولكنها كانـت غـري      .االستماع إىل أقواله، طلب املسؤول عن تقييم املخاطر وثائق معينة         

وكانت النسخة التصويرية جلواز سفر والده غري مقروءة ومل يكن هبا تاريخ إقامته يف              . مرضية
ن أجـل الدميقراطيـة     مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وقدم نسخة من رسالة حزب االحتاد م         

  .والتقدم االجتماعي ومل يقدم األصل
وفيما يتعلق بالتقرير الطيب الذي قدمه صاحب الشكوى كدليل على التعذيب الذي              ٩-٤

تعرض له يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، رأى املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل أنه              
 قليلة على التعذيب واالنتـهاك وإىل إصـابة       فقد أشارت الطبيبة إىل وجود أدلة     . اًليس قطعي 

. صاحب الشكوى على ما يبدو باضطراب ما بعد الصدمة ولكنها مل تستخلص نتيجة هنائية             
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وال تبني الطبيبة االختبـارات     . واالكتئاب واألفكار االنتحارية هي أقوال صاحب الشكوى      
ـ   . اليت مسحت بتشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة        ل علـى وقـوع     وال يوجد دلي

. اإلصابات البدنية املشار إليها يف التقرير الطيب أثناء احتجازه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية            
وال تبني الطبيبة العالقة بني الذحبة الصدرية والضغط اللذين يعاين منهما صاحب الـشكوى              

الستنتاج ويف ضوء ما سلف، مل يثبت صاحب الشكوى أن ا         . واالدعاءات املتعلقة بالتعذيب  
 الترحيل بشأن الوزن الذي ينبغي إعطـاؤه        لالذي توصل إليه املسؤول عن تقييم املخاطر قب       

  .للشهادة الطبية يتناىف مع العقل
ونظراً لعدم مصداقية صاحب الشكوى، خلص املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل   ١٠-٤

 وتعرضـه   ٢٠٠٢راطية يف عام    إىل عدم وجود دليل على احتجازه يف مجهورية الكونغو الدميق         
والحظ أن أعضاء حزب االحتاد من أجل الدميقراطيـة         . للتعذيب يف حالة العودة إىل هذا البلد      

لتقرير وزارة الداخلية   اً  بيد أنه وفق  . للتوقيف وإساءة املعاملة  اً   يتعرضون أحيان  ماعيوالتقدم االجت 
  .٢٠٠٥لتهم يف عام  أفضل من حا٢٠٠٧باململكة املتحدة، كانت حالتهم يف عام 

أن القاضي األمريكي أعـرب  اً والحظ املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل أيض       ١١-٤
وخلـص إىل أن    اً  خاصاً  بيد أنه أجرى تقييم   . عن شكوك حول مصداقية صاحب الشكوى     

صاحب الشكوى مل يقم الدليل على أنه هو أو والده عضوان نشطان يف حزب االحتاد مـن                 
 أو أنه ستساء معاملته بسبب أصله اإلثين، خباصـة إذا           ،طية والتقدم االجتماعي  أجل الدميقرا 

وال ينكر املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل الصعوبات الـيت      . كان سيقيم يف كينشاسا   
قد يواجهها صاحب الشكوى ألنه عاش معظم حياته يف الواليات املتحدة، ولكن ال ميكـن               

هاد مبعناه الوارد يف االتفاقية، أو اخلطر علـى حياتـه، أو خطـر              املساواة بينها وبني االضط   
  .التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري العادية

وتدرك الدولة الطرف صعوبة احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة منـذ عـدة       ١٢-٤
طـر حقيقـي    ومع ذلك، ال يكفي هذا إلثبات أن صاحب الشكوى سيتعرض خل          . سنوات

وتدفع الدولة الطرف، يف حالة القول بغري ذلك،        . وشخصي ومتوقع للتعذيب يف حالة العودة     
وقد الحظ املـسؤول عـن   .  يف مجيع أحناء البلدربأن صاحب الشكوى مل يثبت وجود خط     

تقييم املخاطر قبل الترحيل أن احلالة قد تكون صعبة بالنسبة جلماعة اللوبا يف منطقة كاتانغا                
  . مل يثبت صاحب الشكوى وجود خطر يف كينشاساولكن

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على مالحظات    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف    ١-٥

غري مشروعة  إىل أسباب حماولته الدخول بطريقة      اً  وأشار جمدد . الدولة الطرف بشأن املقبولية   
 واحتجازه يف هذا البلـد، ممـا أدى إىل عـدم      ٢٠٠٣مايو  / أيار ١إىل الواليات املتحدة يف     

وقال، بالنظر إىل طلب احلماية الذي قدمه يف الواليـات          . حضوره جلسة االستماع يف كندا    
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املتحدة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والظروف النفسية اليت محلته على مغـادرة كنـدا             
ماس الدعم من أسرته يف الواليات املتحدة، إنه ال ميكن مؤاخذته على عـدم مواصـلة                والت

 يف ذلك الوقت، أو عدم طلب احلصول على إذن          كندااإلجراءات املتعلقة بطلب اللجوء إىل      
  .باالستئناف وإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بوقف اإلجراءات

احلصول على اإلقامة الدائمة ألسباب       فعالًلتأكيدات الدولة الطرف، طلب     اً  وخالف  ٢-٥
ومل يتم الفصل يف هذا الطلب إىل حني إرسـال هـذه            . )٦(٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩إنسانية يف   
وعالوة على ذلك، صدر قرار من احملكمة االحتادية بشأن طلب احلصول على إذن        . التعليقات

ورفـض  . خاطر قبل الترحيل   قضائية لقرار املسؤول عن تقييم امل      اجعةباالستئناف وإجراء مر  
  .٢٠٠٨أغسطس /  آب١٤هذا الطلب بدون سبب يف 

ويدفع صاحب الشكوى بأن الطلبات املقدمة لتقييم املخاطر قبل الترحيل والطلبات             ٣-٥
فال تصدر القرارات املتعلقة    . املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية ليست سبل انتصاف فعالة        

 إىل اعتبارات إنسانية بناء على أسس قانونية وإمنا تصدر باعتبارهـا            بالطلبات املقدمة استناداً  
وال توقف الطلبات املقدمة استناداً إىل اعتبارات إنسانية بقـوة القـانون            .  من الوزير  منحة

وال تشكل الطلبات املقدمة بعد رفض تقييم املخـاطر قبـل           . ترحيل أصحاب هذه الطلبات   
طلبات احلصول على إذن بالطعن وإجراء مراجعة قضائية أمام احملكمـة االحتاديـة             (الترحيل  

ألهنا ال توقف بقوة    اً  سبل انتصاف فعالة أيض   ) كمة االستئناف االحتادية   حم موباالستئناف أما 
والتقييم الذي أجرى للوقائع واألدلة يف الشكوى قيد        . القانون ترحيل أصحاب هذه الطلبات    

  .أو ميثل إنكاراً للعدالة/البحث تعسفي بشكل واضح و
 معـارض   فوالـده . ويؤكد صاحب الشكوى أن شكواه قائمة على أسس سليمة          ٤-٥

سياسي منذ مدة طويلة، وهو معروف ومعترف به يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بصفته من 
مؤسسي حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي ومن األعضاء يف هذا احلزب،         

لتأكيدات الدولة الطرف، مل تـشكك الـسلطات        اً  وخالف. وهو احلزب الرئيسي للمعارضة   
وعالوة على  . يف هوية صاحب الشكوى أو يف عالقة القرابة بينه وبني والده          اً  قالكندية إطال 

جبواز سفر صاحب الشكوى وشهادة     اً  ذلك، فإن هوية كل منهما والعالقة بينهما ثابتة مادي        
) ٢٠٠٧( بالواليات املتحـدة     ارجيةويستند صاحب الشكوى إىل تقرير وزارة اخل      . ميالده

يني، احلقيقيني أو املزعومني، يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة         إلثبات أن املعارضني السياس   
يتعرضون للتوقيف والتعذيب، وأن أفراد أسرة األشخاص املشتبه هبم أو اجلاري البحث عنهم             

  .يتعرضون للتوقيف واالحتجاز والتعذيب

__________ 

ويفيد الطلب، يف مجلة أمور، بأن مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أحـد        . لب بامللف ترد نسخة من هذا الط     )٦(
 وقف إعادة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباهتم إليها بـسبب           البلدان الثمانية اليت أعلنت كندا اختيارياً     

دة مث كندا   وال ينطبق قرار الوقف على صاحب الشكوى لدخوله إىل الواليات املتح          . العنف السائد يف البلد   
 .بوجه خمالف للقانون
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ساس وفيما يتعلق بادعاءات عدم املصداقية اليت أعربت عنها الدولة الطرف فإهنا ال أ              ٥-٥
وقد قررت احملاكم الكندية يف مناسـبات كـثرية أن عـدم            . هلا من الصحة وجيب رفضها    

وباملثـل،  . باملعىن املقصود يف االتفاقيـة اً مصداقية ملتمس اللجوء ال حتول دون اعتباره الجئ  
 مصداقية صاحب الشكوى فيما يتعلق ببعض االدعاءات، وال حيول ذلك دون ةأمهية لدرج ال

   .ىل مجهورية الكونغو الدميقراطيةللتعذيب يف حالة عودته إاً وذاتياً  مادياحتمال تعرضه

   الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية مالحظات    
، قدمت الدولة الطـرف مالحظاهتـا بـشأن األسـس        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦يف    ١-٦

  .وأكدت يف نفس الوقت أنه ينبغي إعالن عدم مقبوليتها. املوضوعية للشكوى
قد حاول صاحب الشكوى تربير وقف اإلجراءات املتعلقة بطلب اللجوء حبالتـه            و  ٢-٦

النفسية بعد األحداث اليت تعرض هلا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحاجته إىل االنضمام             
غري أن هذا التفسري غري صحيح ومل يقدم صـاحب  . إىل أسرته اليت تقيم يف الواليات املتحدة 

والتقرير الطيب الوحيد الذي    . بية أو غري طبية، لتأييد هذه االدعاءات       ط ية،الشكوى أدلة كاف  
واإلجهاد .  ليس قطعياً، كما ذكرت من قبل      ٢٠٠٥أكتوبر  /قدمه والصادر يف تشرين األول    

لعـدم متابعـة   اً النفسي ليس غري مألوف بني ملتمسي اللجوء، بيد أن هـذا لـيس عـذر       
وكان ينبغي، بالتايل، أن يعلم النتـائج       .  حمام ةاعد وأنه كان حيظى مبس    سيما الاإلجراءات،  

وباإلضافة إىل ذلك، ال توافق الدولة الطرف على الدفع املقدم . املترتبة على مثل هذا التصرف    
وتقر . بشأن املراجعة القضائية للقرار الصادر بوقف اإلجراءات وتؤكد أن هذه املراجعة فعالة           

استناداً إىل اعتبارات إنسانية وتؤكد أنه ينبغي        اًبالدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طل      
  .استنفاد هذا السبيل من سبل االنتصاف

وتكرر الدولة الطرف أن االدعاءات املقدمة من صاحب الشكوى ال أساس هلا من               ٣-٦
وفيما يتعلق باألسـس املوضـوعية،مل يقـدم        . الصحة وبالتايل عدم مقبولية هذه االدعاءات     

ية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب يف حالة عودتـه إىل            صاحب الشكوى أدلة كاف   
  . وذلك لألسباب أدناهطية،مجهورية الكونغو الدميقرا

فقد قدم صاحب الشكوى معلومات متناقضة عن احتجازه وسـوء معاملتـه يف               ٤- ٦
ت وفيما يتعلق مبدة االحتجاز، قال يف مناسبا. ٢٠٠٢مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام      

وفيما يتعلق باتصاله باحملتجزين اآلخـرين،      . خمتلفة إهنا بلغت ثالثة أو أربعة أو تسعة أشهر        
وعندما استرعي انتباهه إىل أن الفرنـسية       .  ال يتكلمون الفرنسية   كانواقال يف البداية إهنم     

وأخـرياً، قـال إن     . إحدى اللغات الرمسية يف البلد، قال إن بعضهم كان يتكلم الفرنسية          
معـه،  اً   دوالر ٤٠ أو   ٢٠وفيما يتعلق باحتفاظه مببلغ     . هم كانوا يتكلمون الفرنسية   معظم

وعندما استرعي انتباهه إىل أنه أشار يف بيانه إىل أنه . اربهقال أوالً إنه احتفظ بالنقود يف جو
للدولة اً  ووفق. كان حايف القدمني، قال إن النقود كانت خمبأة يف سرواله ومل يتم اكتشافها            
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. ف، ال مصداقية هلذه األقوال يف ضوء االدعاء بأنه كان ضحية النتهاكات متكـررة             الطر
ممن يعرفون جده   اً   يف تصرحياته املكتوبة إن حارس     الوفيما يتعلق بكيفية استعادة حريته، ق     

أخرجه بالليل، مث قال يف رسالة منسوبة إىل حماميه إن اإلفراج كان نتيجة لتدخل وكيـل                
قال يف طلبه املقدم إىل املسؤول عـن  اً، وأخري. كبار القضاة العسكريني النائب العام وأحد    

 الكونغو الدميقراطية إىل حني وصوله هوريةيف مجاً تقييم املخاطر قبل الترحيل إنه كان حمتجز
وقال يف جلسة االستماع إنه أقام يف زامبيا عـدة          . ٢٠٠٣يناير  /إىل كندا يف كانون الثاين    
  .نداأشهر قبل التوجه إىل ك

، ال يشري صاحب الشكوى إىل ٢٠٠٣فرباير /ويف طلب اللجوء الذي قدمه يف شباط  ٥-٦
وترى الدولة الطرف أن من املـستبعد أن        . تعرضه للتعذيب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     

 يغفل صاحب الشكوى اإلشارة إىل التعذيب يف طلب اللجوء إذا كان قـد تعـرض فعـالً                
  . النفسيباإلجهاد ذلك وال ميكن تفسري. للتعذيب

. وهناك تناقض يف معلومات أخرى قدمها صاحب الشكوى إىل السلطات الكندية            ٦-٦
؛  مـزوراً   امساً ٢٠٠٣وهكذا، فيما يتعلق بامسه وتاريخ ميالده، قدم يف طلب اللجوء يف عام             

حـدة  وقدم تواريخ خمتلفة لوصوله للمرة األوىل إىل كندا؛ وحاول الدخول إىل الواليات املت            
 طلبه اللجوء إىل كندا من قبل؛ وقال للمسؤول عـن تقيـيم             ونفىباستخدام وثائق مزورة    

 إن والده مل يـذهب إىل مجهوريـة         ٢٠٠٧ديسمرب  /املخاطر قبل الترحيل يف كانون األول     
د لتوه من اإلقامة يف هذا البل     اً  الكونغو الدميقراطية منذ مدة طويلة يف حني أن والده كان عائد          

  .هراً ش٢٠ملدة 
. وتكرر الدولة الطرف تعليقاهتا بشأن التقرير الطيب املقدم من صـاحب الـشكوى             ٧-٦

فيشري التقرير، استناداً إىل أقوال صاحب الشكوى وبصورة غري قطعية، إىل أنه يعاين علـى               
ألقواله، فقـد   اً  أما الوثائق اليت قدمها صاحب الشكوى تأييد      . يبدو من اضطرابات نفسية    ما

  . املخاطر حبق على أساس أهنا منحازة وحتتوي على أخطاءتقييمؤول عن رفضها املس
ومل يشارك صاحب الشكوى يف أي وقت يف أنشطة ميكن أن تـؤدي إىل تعرضـه             ٨-٦

يف منظمة سياسية ومل يقدم الدليل على احتمال أن يشكل ماضيه           اً  وهو ليس عضو  . للتعذيب
ويف السنوات األخـرية،    . للتعرض للتعذيب اً  اجلنائي يف الواليات املتحدة وترحيله منها خطر      

صاحب الشكوى بعض الوقت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأمضى والـد            اأمضى والد 
 بالتحديد يف   ٢٠٠٧نوفمرب  / وتشرين الثاين  ٢٠٠٦مارس  /صاحب الشكوى الفترة بني آذار    

فادة مكتوبة من   وقدم صاحب الشكوى إ   . هذا البلد، ومل يتعرض أحد لالحتجاز أو التعذيب       
ـ           االجتمـاعي كـدليل علـى       دمأحد األعضاء يف حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتق

التهديدات اليت تعرض هلا والده من جانب الشرطة أثناء حماولته استرداد مرتله، ومل تقدم هذه               
  .لالحتجاز أو االعتداء البديناً واحد الشهادة مثاالً
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 إىل وجود خطر التعذيب     ٢٠٠٥الذي خلص يف عام     وقد أعطى القاضي األمريكي       ٩-٦
بيد أن والد صاحب الشكوى أقـام يف مجهوريـة          . حلالة والد صاحب الشكوى   اً  كبرياً  وزن

ومل يكن القاضي، على ما يبدو، علـى        . الكونغو الدميقراطية بعد هذا التاريخ دون احتجازه      
ات الكندية عنـدما طلـب       صاحب الشكوى إىل السلط    قدمهاعلم باملعلومات الكاذبة اليت     

  . ٢٠٠٣اللجوء يف عام 
وأخرياً، تشري الدولة الطرف إىل أن حاالت التعذيب املرتكب ضد أعضاء حـزب               ١٠-٦

االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي أو مجاعة اللوبا يف كاساي املشار إليهـا يف               
و الدميقراطية، مثل تقرير منظمة العفو التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغ  

  .، قليلة للغاية٢٠٠٨ أو تقرير وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة لعام ٢٠٠٧ لعام يةالدول

  تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية    
 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات علـى مالحظـات        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧يف    ١-٧

. ملراجعة قرار املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل       اً  وأشار إىل أنه قدم طلب    . الدولة الطرف 
اً ورفـض أيـض   . وليس لديه بعد رفض هذا الطلب سبل انتصاف أخرى للطعن يف الترحيل           

 حني الفصل يف الطلب الذي قدمه للحـصول علـى           إىلالطلب الذي قدمه لتأجيل الترحيل      
  .مساعدة إنسانية

ويربر صاحب الشكوى وقف اإلجراءات املتعلقة بطلب اللجوء بإصابته باضطرابات            ٢-٧
نفسية، وقد تأكد ذلك بالتقرير الطيب الذي أعدته طبيبة متخصصة يف هـذا النـوع مـن                 

وفيما يتعلق بالتناقضات اليت أشارت إليها الدولة الطرف يف أقواله أمام السلطات            . األمراض
يل اللجنة أمهية هلذا االدعاء، لعدم وجود تسجيالت جللسة االستماع           تو أنالكندية، ال ينبغي    

اليت أجراها املسؤول عن تقييم املخاطر قبل الترحيل وعدم وجود بالتايل دليل علـى هـذه                
وقد سئل عندئذ عن املكان الذي يوجد فيه والده وأجاب بأنه سافر إىل الكونغو              . التناقضات

  .اقض هذا الرد مع املعلومات اليت قدمها يف حينه يتنالو.للمشاركة يف االنتخابات
ويكرر صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب يف الكونغو بـسبب اآلراء الـسياسية               ٣-٧

وفيما يتعلق مبالحظة الدولة . لتعذيبه من قبل، أن يتم تعذيبه مرة أخرىاً لوالده، وأنه خيشى، نظر
ن إ إن والده حيمل جواز سفر أمريكي، و       الطرف أن والده مل يتعرض يف الكونغو لإلزعاج، قال        

ويفسر هذا اختالف معاملة    . ذلك يوفر له بعض احلماية، يف حني أنه حيمل اجلنسية الكونغولية          
وإذا مت الترحيل، سيعامل يف مطار مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بوصـفه مـن              . كل منهما 

  .السلطات الكونغولية، وسيسبب له هذا السياق مشاكل مع يلاألشخاص اخلاضعني للترح
وأقر صاحب الشكوى بأنه مل يذكر يف طلب اللجوء إىل كندا أنه ابن إيلونغا أندريه                 ٤-٧

وقال إن السبب يف ذلك هو اعتقاده، بعد ما تعرض لـه يف مجهوريـة الكونغـو                 . كالونزو
  .قةالدميقراطية بسبب عالقته بوالده، أن أفضل سبيل لألمان هو عدم اإلشارة إىل هذه العال
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وأغفلت الدولة الطرف اإلشارة إىل الوقف االختياري لترحيـل رعايـا مجهوريـة             ٥-٧
ومل يتغري الوضـع يف مجهوريـة       . الكونغو الدميقراطية إىل هذا البلد بسبب انعدام األمن فيه        

الكونغو الدميقراطية منذ أن منحه القاضي األمريكي احلماية على أسـاس تعرضـه خلطـر               
 يتعرضون للتعذيب يف هذا البلد، بغض النظر عـن انتمـائهم            جزونحملتوال يزال ا  . التعذيب

وأشار، يف هذا الـصدد، إىل تقريـر وزارة اخلارجيـة           . عدم انتمائهم إىل حزب سياسي     أو
  . ، وتقرير منظمة العفو الدولية عن احلالة يف هذا البلد٢٠٠٨األمريكية لعام 

فة منذ وصوله إىل كندا وأنـه أب        يشري صاحب الشكوى إىل أن لديه وظي      اً،  وأخري  ٦-٧
لعدم الفصل بينه وبني ابنته ورفيقته اللتني تقيمان  وطلب إىل اللجنة أن جتد حالً. لطفلة كندية

  .يف كندا

  مداوالت اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
دعاء يرد يف بالغ ما، جيب على جلنـة مناهضـة التعذيــب أن            اقبل النظر يف أي       ١-٨

وقد تأكـدت اللجنـة،   .  من االتفاقية  ٢٢ان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة        تقرر ما إذا ك   
تبحـث    من االتفاقية، من أن املـسألة نفـسها مل         ٢٢من املادة   ) أ(٥وفقاً ملا تقتضيه الفقرة     

  .  حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةيجير وال
باملالحظات اليت أعربت عنها الدولة الطرف فيما يتعلـق بعـدم           اً  ة علم وحتيط اللجن   ٢-٨

وتالحـظ  . استنفاد سبل االنتصاف احمللية وبتعليقات صاحب الشكوى على هذه املالحظات         
 ٩اللجنة أن صاحب الشكوى طلب بعد ترحيله مـن الواليـات املتحـدة إىل كنـدا، يف                  

 ٣٠ ويف. لكن رفضت كندا هذا الطلب     الالجئ، و  مركز، احلصول على    ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
، طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وهو سـبيل            ٢٠٠٧مارس  /آذار

ويف . ٢٠٠٨ أبريل / نيسان ٧ورفض هذا الطلب يف     . لديهاً  االنتصاف الوحيد الذي كان متوفر    
ية إلعادة النظر يف  الكنداديةإىل احملكمة االحتاً ، قدم صاحب الشكوى طلب    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٤ ، بدون أسباب، يفقرار الرفض والترحيل، ورفض هذا الطلب أيضاً
للحصول علـى اإلقامـة     اً  ، قدم صاحب الشكوى طلب    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ويف    ٣-٨

ويف ضوء مالحظات الدولة الطرف بشأن فعالية هذا الطلب، تشري          . الدائمة ألسباب إنسانية  
هنا حبثت يف دورهتا اخلامسة والعشرين، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير الدولة            اللجنة إىل أ  

والحظت اللجنـة عندئـذ عـدم       .  الوزاري ألسباب إنسانية   اإلعفاءالطرف، مسألة تطبيق    
 االستقالل الذي يبدو على املوظفني املسؤولني عن النظر يف هذا النوع من الطلبات، فـضالً              

وخلصت اللجنة إىل أن ذلك يقلل      . املعين قبل الفصل يف الطلب    عن إمكان ترحيل الشخص     
والحظت أنه  .  من االتفاقية  ٣ من املادة    ١ لفقرةمن فعالية محاية احلقوق املنصوص عليها يف ا       

مـن سـبل      على الرغم من إمكان أن يشكل احلق يف احلصول على مساعدة إنسانية سبيالً            
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إىل معـايري   اً  هذه املساعدة مينحها الوزير استناد    االنتصاف املنصوص عليها يف القانون، فإن       
والحظت .  منحة فحسبالنحوإنسانية حبتة وليس على أساس قانوين، وهي تشكل على هذا 

اللجنة كذلك أن احملكمة االحتادية حتيل امللف، عند قبول املراجعة القضائية، إىل اجلهة الـيت               
قوم بنفسها بإعـادة النظـر يف القـضية         اختذت القرار األصلي أو هيئة خمتصة أخرى، وال ت        

 للـوزير ومـن مث يف       يريةويدخل القرار بالتايل يف نطاق السلطة التقد      . )٧(باختاذ قرار فيها   أو
وبناء على هذه االعتبارات، ختلص اللجنة يف الشكوى قيد البحـث           . نطاق السلطة التنفيذية  

  .عقبة أمام مقبولية الشكوىإىل أن عدم استنفاد هذا السبيل من سبل االنتصاف ال يشكل 
، ترى اللجنة أن احلجج اليت قدمها صـاحب         ٣وفيما يتعلق باالدعاء بانتهاك املادة        ٤-٨

. الشكوى تثري مسائل ينبغي النظر فيها من حيث األسس املوضوعية وليس من حيث املقبولية             
  .ولذلك، تعلن اللجنة مقبولية الشكوى وتشرع يف النظر يف األسس املوضوعية

   يف األسس املوضوعيةالنظر    
جيب أن حتدد اللجنة ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل مجهوريـة الكونغـو          ١-٩

 من االتفاقية بعـدم طـرد       ٣الدميقراطية يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة         
ـ                 ه شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إىل االعتقـاد بأن

  .سيتعرض فيها خلطر التعذيب
ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بـأن صـاحب الـشكوى        ٢-٩

سيتعرض للتعذيب يف حالة ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيب على اللجنة أن تأخـذ               
ـ               ن االنتـهاكات   يف حسباهنا مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود منط ثابت م

بيد أن اهلدف من هذا التحليل هو       .  أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف هذا البلد       رخةاجلسيمة أو الصا  
  .حتديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف بلد الترحيل

 فيه أنه    من االتفاقية الذي ذكرت    ٣وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تطبيق املادة          ٣-٩
وعلى الرغم من أنه    . ينبغي تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك          

ليس من الضروري إثبات أن اخلطر شديد االحتمال، تذكر اللجنة بأن عبء اإلثبات يقـع               
ميكن الدفاع عنها إلثبات أنه     اً   الذي جيب عليه أن يقدم حجج      لشكوى،عادة على صاحب ا   

وتذكّر اللجنة أيـضاً، علـى حنـو        . للتعذيب" متوقع وحقيقي وشخصي  "سيتعرض خلطر   
 بأهنا لئن كانت تعطي وزناً كبرياً لالستنتاجات        )٨()١٩٩٦(١ذكرته يف تعليقها العام رقم       ما

اليت ختلص إليها أجهزة الدولة الطرف، فإن هلا احلق يف تقدير الوقائع يف كل قضية حبريـة،                 
  .منها يف االعتبارآخذة املالبسات احمليطة بكل 

__________ 

، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥، القرار املعتمد يف     ضد كندا . إ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧انظر البالغ رقم     )٧(
 .٣-٦الفقرة 

 ).A/53/44 (٤٤معية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم جالوثائق الرمسية لل )٨(
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وتالحظ اللجنة املالحظات اليت أعربت عنها الدولة الطرف بشأن عدم مـصداقية              ٤-٩
 بشأن املعلومات املتناقضة اليت قدمها إىل الـسلطات الكنديـة           سيما الصاحب الشكوى، و  

حول مدة احتجازه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واتصاله باحملتجزين اآلخرين، والنقـود            
يت كانت معه، وكيفية استعادة حريته، وإقامته يف زامبيا قبل ذهابه إىل كندا، وإقامته مـع                ال

اً وتالحـظ اللجنـة أيـض     . والده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وغريها من التناقضات       
يف اً املالحظات اليت أعربت عنها الدولة الطرف واليت مفادها أن صاحب الشكوى ليس عضو         

دون التعـرض   اً   مجهورية الكونغو الدميقراطية مـرار     ية وأن والديه ذهبا إىل    أي منظمة سياس  
  .لإلزعاج على اإلطالق

وتالحظ اللجنة عدم استقرار األوضاع املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو             ٥-٩
الدميقراطية، والوقف االختياري الذي أعلنته كندا بشأن إعادة ملتمسي اللجوء الذين رفضت            

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل املعلومات املقدمـة مـن صـاحب             . اهتم إىل هذا البلد   طلب
 أن سبب الوقف االختياري هو انتشار العنف يف مجهورية الكونغـو            مفادهاالشكوى واليت   

ومل تعترض الدولة الطـرف    .  اجلنائي هالدميقراطية وأنه سيستبعد من هذا الوقف بسبب ماضي       
ترى اللجنة أن هذه املعلومات تؤكد الطابع التقديري لإلجراء املتعلق          و. على هذه املعلومات  

 األشخاص املعرضني للخطر إىل بلدهم بسبب العنـف         إعادةبالوقف االختياري وأن وقف     
  . من االتفاقية، على الكافة ودون أي متييز٣لروح املادة اً الذي يسود فيه ينبغي أن ينطبق، وفق

احتجازه وتعذيبـه يف    ) أ: (عاءات صاحب الشكوى بشأن   اداً  وتالحظ اللجنة أيض    ٦-٩
 ٢٠٠٥التقرير الطيب الصادر يف عـام       ) ب(؛ و ٢٠٠٢مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام      

الذي يدل، على الرغم من قلة العالمات املادية للتعذيب اليت وجدت به، علـى أن األمـر                 
مات إلصابته باضطرابات تتسق  النفسية، حيث وجدت به عالارخالف ذلك فيما يتعلق باآلث

مع روايته وتؤيد بصورة معقولة خشيته على مصريه يف حالة عودته إىل مجهورية الكونغو اً متام
القاضي األمريكي الذي منحه احلماية مبوجب االتفاقية والذي خلـص          ) ج(؛ و )٩(الدميقراطية

  .دة للتعذيب يف حالة العويتعرضإىل وجود أسباب جدية لالعتقاد بأنه س
 ٢٠٠٧إشارة الدولة الطرف إىل التقارير املقدمة يف عـامي          اً  والحظت اللجنة أيض    ٧-٩
 اليت تدل على قلة حاالت التعذيب املرتكب ضد أعضاء حزب االحتاد مـن أجـل      ٢٠٠٨و

وترى اللجنة يف هذا الصدد، على      . الدميقراطية والتقدم االجتماعي أو مجاعة اللوبا يف كاساي       
 أن خطر التعرض للتعذيب فيما يتعلق بصاحب الـشكوى،          لتعذيب،ت ا الرغم من قلة حاال   

الذي هو جنل أحد زعماء حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقدم االجتماعي، وينتمي إىل              
، ٢٠٠٢مجاعة اللوبا كاساي، وسبق أن تعرض للعنف أثناء احتجازه يف كينشاسا يف عـام               

 أن اقتراح الدولة الطرف بأن يقيم صـاحب         جنةى الل وباإلضافة إىل ذلك، تر   . اًيزال قائم  ال
__________ 

 ،٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١، القرار املعتمد يف     لسويدوآخرون ضد ا  . م. س،  ٣٧٤/٢٠٠٩انظر البالغ رقم     )٩(
 .٧-٩الفقرة 
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الشكوى يف كينشاسا، لعدم تعرض مجاعة اللوبا على ما يبدو للعنف فيها، علـى عكـس                
اً احتمال أن يواجه صاحب الشكوى شخـصي      اً  حيدث يف منطقة كاتانغا، ال يستبعد متام       ما

 آرائها السابقة اليت تفيد بأن      وتشري اللجنة يف هذا الصدد، إىل     . خطر التعذيب يف هذه املنطقة    
خطر التعـرض   اً  ال يضع معايري قابلة للقياس وال يكفي ألن يبدد متام         " اخلطر احمللي "مفهوم  

  .)١٠("شخصياً للتعذيب
وبالنظر إىل العناصر السابقة، ختلص اللجنة إىل أن صاحب الشكوى قدم ما يكفـي           ٨-٩

اً ومؤكداً للتعرض للتعـذيب يف حالـة        من األدلة إلثبات أنه سيواجه شخصياً خطراً حقيقي       
  .ترحيله إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية

 من اتفاقية   ٢٢ من املادة    ٧وترى جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة           -١٠
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، أن               

 بترحيل صاحب الشكوى إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية سيشكل، يف          قرار الدولة الطرف  
  . من االتفاقية٣حالة تنفيذه، انتهاكاً للمادة 

 من نظامها الداخلي،    ١١٢ من املادة    ٥بالفقرة    وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عمالً      -١١
  .رار يوماً، باخلطوات اليت اختذهتا استجابة هلذا الق٩٠إىل إعالمها، يف غضون 

والفرنسية، علماً بأن النص الفرنـسي هـو الـنص         الروسية  واعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية    [
 الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي إىل           باللغتنيوسيصدر الحقاً   . األصلي
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